MUNICÍPIO DE SABROSA
CÂMARA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO E AÇÃO ESCOLAR
REQUERIMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR

REGISTO

PARECER

DESPACHO

Nº
Proc
Data

-

Data ...... / ...... / ......

Data ...... / ...... / ......

O Funcionário,

O Chefe da DDL,

O Presidente,

__________________

__________________

__________________

REQUERENTE
Nome _________________________________________________________________________________________
N.º Contribuinte ______________

BI/CC ______________________ Telefone _______________________

Morada __________________________________________________________________________
Código Postal ____________ - _______

N.º ________

Localidade ___________________________________________________

E-mail ____________________________________________________@____________________________________
PEDIDO
Vem requerer a V. Ex.ª a atribuição de Bolsa de Estudo Miguel Torga para o ano letivo de 20____/20____, conforme o
publicado no Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de estudo para o Ensino Superior.
Curso que frequenta _______________________________________________________________________________
Estabelecimento de ensino __________________________________________________________________________
Ano de curso em que se inscreveu _______ ano

Duração do curso que frequenta ______ anos

DOCUMENTOS APRESENTADOS
Para os devidos efeitos, juntam-se os seguintes documentos:
Atestado de residência, emitido pela Junta de Freguesia da área de residência, que comprove a mesma em pelo
menos 3 anos;
Documento comprovativo da titularidade do curso do ensino secundário;
Ficha ENES passada pelo estabelecimento de ensino secundário que o requerente frequentou, onde conste a média
de candidatura ao ensino superior;
Certificado de matrícula no ensino superior com especificação do curso;
Declaração do estabelecimento de ensino superior que frequentou no ano letivo anterior, comprovando o
aproveitamento escolar, no caso de já ter iniciado um curso de ensino superior;
Fotocópia da última declaração de IRS e nota de liquidação (Modelo 3), referente a todos os elementos do agregado
familiar;
Declaração de bens patrimoniais do agregado familiar, passada pela Repartição de Finanças da sua área de
residência;
Comprovativo do IBAN (número internacional de conta bancária).

MUNICÍPIO DE SABROSA
CÂMARA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO E AÇÃO ESCOLAR
REQUERIMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO
Cumprindo com o estabelecido pelo Regulamento Geral sobre a Proteção de dados, autorizo pela presente assinatura
a recolha, processamento e utilização dos meus dados pessoais no contexto da atribuição de Bolsas de Estudo
para o Ensino Superior. Esta autorização poderá ser retirada a qualquer momento.

Pede deferimento,

Sabrosa, ______ de _______________ de _______
O Requerente,

___________________________________________

